
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 04-én a 
               Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében  megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

                         Szász János   polgármester
                       
                         Czombos Ferenc alpolgármester                  
                         Gyöngyösi Péter képviselő
                         Homoki-Szabó József képviselő
                         Rádi Györgyi Magdolna képviselő
                         Torma István képviselő               (5 fő képviselő-testületi tag)
                   

Tanácskozási joggal jelen van:
                         Toldi Zsolt körjegyző
                       

Meghívottként jelen van:
                         Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
                         Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja         

Szász János polgármester
8 órakor megnyitom a képviselő-testület  ülését.
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselőből 
jelen van 5 fő, így a polgármesterrel jelen van 6 fő.
A  testületi  ülés  jegyzőkönyvének  vezetésére  Balláné  Kis  Ilona  főelőadót,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére   Rádi Györgyi és Gyöngyösi Péter   képviselőket kérem fel.
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú  (6  igen)  
szavazattal elfogadja a 2012. május 4-i testületi ülés jegyzőkönyv-vezetőjének és  
jegyzőkönyv-hitelesítőinek személyére tett javaslatot.



Szász János polgármester
Javaslatot  teszek  az  ülés  napirendjére  az  alábbiak  szerint:  (A  meghívó  a  jegyzőkönyv  2.  sz. 
melléklete.)  

1.) Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú gépkocsi javíttatása tárgyában
            Előadó: Szász János polgármester

          
2.) Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú ingatlan eladása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester

3.) Tájékoztatás a nyári gyermekétkeztetés tárgyában 
Előadó: Toldi  Zsolt körjegyző

4.) Tájékoztatás víz-szivattyú beszerzése tárgyában
Előadó: Szász János polgármester

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  egyhangú szavazattal  
(6 igen)  elfogadja a 2012. május 4-i  testületi ülés napirendjére tett javaslatot.

I. napirend

Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú gépkocsi
javíttatása tárgyában

Előadó: Szász János polgármester 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
 

Szász János polgármester
Az önkormányzat gépjárműveinek javíttatása nem kis pénz. Most az egyik kocsinak a termosztátja 
égett le s így a motor teljesen tönkrement. Azért hívtam össze a testület tagjait, hogy mondják el  
véleményüket, hogy  mitévők legyünk, mivel nagyon nagy összegbe kerül a gépjármű javíttatása.

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja /autószerelő mester/
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Vagy a meleg miatt,  vagy a  megtett km miatt  – megmondani  nem tudom -,  de a termosztát 
meghibásodott, felmelegedett a víz. Ha érzékeli a gépkocsivezető, megáll, megnézi mi a probléma 
és feltölti vízzel a termosztátot. Ez egy folyamat, hogy ha mindig felforr a víz, megszűnik a hűtés,  
az alumínium hengerfej elolvad, megég, s kihagy egy henger. A gyűrű valószínűleg beragadhatott.  
A kocsi turbó feltöltője vízhűtéses, ha nem kap hűtést károsodhat. Ha a gépjárművezető beindítja  
a motort, indul három hengerrel, ha leveszi a hűtősapkát a kipufogógáz tör föl a hűtőből.  Ha 
melegszik a víz,  meg kell  állni  az autóval.  Ha jelez  a műszerfal,  akkor az utasításokat be kell  
tartani. Előzetes árvetést készítettem, amelynek összege 619 700 Ft, de rögzítem, hogy ez nem 
egy  árajánlat.  Mivel  visszahallok  olyanokat,  hogy  azóta  amióta  nem  egy  kiskunfélegyházi  
autószerelő javítja a gépkocsikat, rosszabbak az autók, ezért az kérésem a képviselő-testület felé,  
amihez szeretnék ragaszkodni, hogy kérdezzenek meg más autószerelőt is. Ha döntés születik, 
szívesen vállalom a jármű javítását. 

Szász János polgármester
Hozzászólás van-e, egy 230.000 km-t lefutott autóról van szó.

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja /autószerelő mester/
Ha a termosztát meghibásodik, s a víz azonnal felforr, ezt a mutatónak jelezni kell .

Homoki-Szabó József képviselő  /tanyagondnok/
Az első felmelegedés akkor történt amikor Molnár Lajos használta. Másnap bevittük a kocsit a  
városba, de nem jelezte a műszer a felmelegedést. Nem tudok hozzá többet mondani. 

Szász János polgármester
Magam hallottam,  hogy az autónak köpködő hangja  volt,  s  szúrós szagú gázt  lehetett  érezni 
körülötte. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Az  autót  többen  is  használták,  nem  az  a  cél,  hogy  felelőst  keressünk.  Magánemberként  is  
előfordul az ilyesmi. A 2000 év utáni autóknak ilyen horribilis összegű a javítása. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Számomra érthetetlen, hogy a termosztát meghibásodását nem vették észre. Amikor beindul az 
autó,  telik  az idő,  melegszik a motor,  eléri  az üzemi hőfokot.  Ha nem áll  le,  a mutató megy  
tovább, s belehalad a piros tartományba. A sofőrnek meg kell néznie, hogy mi a hiba. Vezethetik 
az autót öten, hatan  ez sofőr hiba. Mi az, hogy nem veszem észre, hogy pirosba megy a mutató.  
Hozzá  se  tudok  szólni,  hogy  mire  adunk  ki  600.000,-  Ft-ot,  sofőrhibának  minősítem ezt  az 
egészet.

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja  /autószerelő mester/
Meg kell bontani a motort, s akkor tudom megmondani igazán mi a javítás költsége pontosan. A 
munkadíj kb. 100.000,- Ft. Ha le van véve a hengerfej, akkor derül ki, hogy el van-e repedve. 
Ezek a hengerfejek nem javíthatók már. 

Szász János polgármester
Belemenjünk-e a javításba, meddig érdemes elmenni vele. 

Toldi Zsolt körjegyző
Miután  szétszeded,  akkor  tudsz  árajánlatot  adni.  Hogyan  gondolod,  hogy  másik  szerelő  is 
megnézze az autót?
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Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja /autószerelő mester/
Én szétszedem,  onnantól  kezdve  más  szerelő  nem fog  szívesen  árajánlatot  adni  a  munkára. 
Személy szerint én ragaszkodnék hozzá, hogy kérjünk árajánlatot más szerelőtől. Lehetne abban 
is gondolkodni, hogy egy bontott motort vásároljunk, ennek a költsége kb. ennek a fele. 

Molnár Lajos tanyagondnok 8 óra 20 perckor megérkezik az ülésre. 

Szász János polgármester
Ha vennénk használt motort, az vagy jó lesz, vagy nem.

Homoki-Szabó József képviselő  /tanyagondnok/
Ezt a hengerfejet lehetne bontóból venni?

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
A bontóból vásárolt alkatrésszel sok a munka, s benne van a megtett km. Nagyobb bizalommal  
vásárolok motort, mint bontott alkatrészt. Én nem vásárolnék ügyfélnek bontott alkatrészt. 

Homoki-Szabó József képviselő  /tanyagondnok/
Bontott motort mennyiért lehet venni? 

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
A bontott motor kb. 2-300.000,- Ft ennek utána lehet nézni. 

Szász János polgármester
Mennyi ideig ment így a kocsi?

Molnár Lajos tanyagondnok
Az ünnepek alatt kihúztam a hűtőkocsit, akkor vettem észre, hogy a termosztátban felforrt a víz, 
én felöntöttem, de utána gyorsan felmelegedett és mindig tölteni kellett bele a vizet. Futó nélkül  
nem melegedett, csak amikor terhelés alatt volt. 

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja  /autószerelő mester/
Az is elképzelhető, hogy a termosztát nem volt tökéletes. 

Szász János polgármester
Mi legyen a megoldás? Egy másik  autószerelőt  keressünk, illetve  bízzuk meg Vincét  a motor 
szétszedésével vagy másik motort keressünk. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Van-e  szükség  kocsira,  ha  eldöntöttük  hogy  igen,  akkor  a  terepjárót  mindenképp  meg  kell 
csinálni.  Ha  le  akarjuk  cserélni,  az  autónak  akkor  is  be  kell  indulnia  és  lehetőség  szerint  
üzembiztosnak lennie. Nem tartom könnyű folyamatnak a bontott motorvételt, bár egy balesetes 
karosszériás kocsinál ki lehet fogni egy jót. Ha Vincének a kapcsolatrendszere által tud működni 
egy relatív megbízható bontott motor beszerzése, költségvetési szempontból a legjobb megoldás 
lenne. 

Szász János polgármester
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Nem tudom, célszerű lenne ezt az autót leadni, itt több százezer forintról van szó. Annyira rossz  
az egész autó,  attól tartok, hogy nem tudom megmagyarázni a testületnek, hogy miért került  
ennyibe. Más autószerelő még jobban megvezet bennünket.

Homoki-Szabó József képviselő /tanyagondnok/
Szükség van az autóra, a harmadik autónak egy olyan rejtett hibája van, amit nem találunk, sose 
tudjuk  mikor  jön  elő.  Ha már  egyszer  eldöntöttük,  hogy  Vince  javítja  az  autónkat  akkor  ne 
változtassunk ezen. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Vince részéről elhangzott, hogy mióta Ő csinálja az autókat többször romlanak el. Kérdezem a 
tanyagondnokokat igaz-e ez?

Homoki-Szabó József képviselő /tanyagondnok/
Én szerettem volna ha továbbra is az a személy javítja az autókat aki 8-10 évig javította, Ő már  
ismerte a gépjárműveket. 

Molnár Lajos tanyagondnok
Az én autómnál nem változott a helyzet mióta Vince javítja, esetleg tovább tart a javítás. 

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja
Továbbra is kérem a  testületet, hogy nézessék meg másik autószerelővel is. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Szeretném  ha  a  bontott  motort  Vince  keresné  és  felvállalná  a  felelősséget.  Személyében  én 
garanciát látok, hogy a legjobbat választja. 

Czombos Ferenc képviselő
A terhet óvatosan tegyük Vincére, de én is nagyobb garanciát látok ha Ő szerzi be a motort.

Szász János polgármester
Felkérjük Tóth Vincét, hogy a motort bontsa meg és nézze át. Ha beindul a javítás előtte egy 
rendkívüli testületi ülést összehívunk a költségek miatt.

Czombos Ferenc alpolgármester
A képviselő-testület bízza meg Vincét, hogy a bontott motort már most keresse. A megbontás 
után is be lehet vonni másik szakembert ha olyan helyzet alakul ki, hogy Vince védelmében kell,  
hogy más is megnézze azt. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzott javaslatot. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:
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79/2012. (III. 14.) ÖKT. határozat 
Önkormányzati tulajdonú gépkocsi 
javíttatása

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Szász János 
polgármester  -   az  önkormányzati  tulajdonú  gépkocsi  javíttatásáról  szóló  - 
tájékoztatóját és úgy határoz, hogy az IYG-086 forgalmi rendszámú Ford Ranger 
típusú tehergépkocsi motorhibájának felmérésével illetve javításával megbízza Tóth 
Vince, Petőfiszállás, Tanya 111/A. szám alatti lakos autószerelő mestert. 

Petőfiszállás  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  Tóth  Vince 
autószerelő mestert az esetlegesen szükségessé váló bontott motor felkutatásával.

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester

Tóth Vince Ügyrendi bizottság tagja /autószerelő mester/
Köszönöm a képviselő-testületnek a bizalmat. 

Homoki-Szabó József képviselő 8 óra 45 perckor távozik az ülésről.

II. napirend

Tájékoztatás önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. 

Iványi Adrián 8 óra 46 perckor megérkezik az ülésre.
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Toldi Zsolt körjegyző
Tájékoztatom  a  képviselő-testületet,  hogy  az  elmúlt  ülés  utáni  egyeztetésen  derült  ki,  hogy 
ténylegesen más helyrajzi számokról van szó, mint ami az ajánlattevő kérelmében szerepelt. Az 
alábbi területek érintettek a vételi szándékkal: a  0134/7. hrsz. 4.519 m2 3,43 Ak, a 0134/14. hrsz.  
3.098 m2  3,16 Ak, a 0134/16. hrsz. 685 m2   0,34Ak, és a  0134/19. hrsz. 8.937 m2  10,55 Ak 
értű szántó művelési ágú ingatlanokról. 

Szász János polgármester
Nem akartunk senkit félrevezetni azért hoztuk be újra a kérelmet a testületi ülésre. 

Kis Zoltán műszaki ügyintéző
A  beadvány  nem  volt  pontos,  s  amikor  tapasztaltuk,  hogy  nem  egyeznek  az  adatok,  a 
földvásárlóval pontosítottuk azt.

Szász János polgármester
Megkérdezem  Iványi  Adriánt  mennyiért  tudná  megvenni  az  előbb  felsorolt  helyrajzi  számú 
földterületeket. 

Iványi Adrián földvásárló
Én 1,5 ha földterületért gondoltam 600.000 Ft-ot, ha esetleg szükséges, rá is tudnék még fizetni.

Czombos Ferenc alpolgármester
Lehet, hogy magunk ellen beszélek most, de a múltkori testületi ülésen kértem mint eladó, hogy  
tisztázzuk mit is akarunk eladni. A kérelem 1,5 – 1,6 ha-os területről szólt, s nem teljes körűen 
adta meg az adatokat az ajánlatot tevő. Már ott kellett volna ezt pontosan tisztázni. Amikor úgy  
nézett ki, hogy ez a földterület csak fele  mint ami az ajánlatban szerepelt, Ő akkor sem állt el a 
600.000,- Ft-os vételártól. 

Szász János polgármester
Javaslom,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  0134/7.,  a  0134/14.,  a  0134/16.,  és  a 
0134/19.  hrsz.-ú, összesen 1 ha 7.230 m2 17.48 Ak. értékű szántó művelési  ágú ingatlanokat 
600.000,- Ft-os vételárért értékesítsük. Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.   

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

80/2012. (V. 4.) ÖKT. határozat
Önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
körjegyző  –  nyári  szociális  gyermekétkeztetésről  szóló  –  tájékoztatóját  és  a 
következő határozatot hozza:
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Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  Iványi Adrián 
Árpád (szül.:  Szeged, 1985.06.07.,  an.:  Rádi Erika Erzsébet)  Petőfiszállás,  Fekete 
László  u.  10.  szám alatti  lakos,  1/1  arányban  önkormányzati  tulajdonában  lévő 
ingatlanok megvásárlására tett ajánlatát és részére a

- 0134/7.  hrsz.    4.519 m2     3.43 Ak
- 0134/14. hrsz.    3.098 m2    3,16 Ak
- 0134/16. hrsz.     685 m2     0,34 Ak

- 0134/19. hrsz.    8.937 m2  10.55 Ak  
         Összesen:                                1 ha 7.230 m2  17.48 Ak

értékű  szántó  művelési  ágú  ingatlanokat  az  ajánlatban  szereplő  600.000,-  Ft 
vételárért  értékesíti.

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

III. napirend

Tájékoztatás a nyári gyermekétkezetés tárgyában

Előadó:  Toldi Zsolt körjegyző
 

Szász János polgármester
A  szociális  nyári  gyermekétkeztetésnél  a  támogatás  30  %-át   regisztrált  kistermelői  vagy 
mezőgazdasági  vállalkozó  által  megtermelt  vagy  előállított  alapanyag  beszerzésére  kell 
felhasználni.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs 9 órakor megérkezik az ülésre. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
30 %-os kistermelői alapanyag-felhasználást kell igazolni,  a kistermelőnek regisztrációs számmal 
kell rendelkezni.

Toldi Zsolt körjegyző
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A 23/2012. (IV. 18.) számú NEFMI rendelet szól a települési önkormányzatok részére szociális  
nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 
elszámolásának  részletes  szabályairól.  A  támogatás  feltétele,  hogy  a  települési  önkormányzat 
vállalja,  hogy  a  2012.  június  18-tól  –  2012.  augusztus  31-ig  terjedő  időszakban  legalább  44, 
legfeljebb  54  munkanapon  keresztül  biztosítja  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában. A  feltétel, 
hogy  állategészségügyi,  regisztrációs  számmal  kell  rendelkezni  a  kistermelőnek.  Azt  elmúlt 
években is volt szociális nyári gyermekétkeztetés, nem kell kiszállítani nekik az ebédet, a 

támogatottaknak be kell  jönniük  érte.  A probléma az,  hogy a támogatás  30 %-át kistermelői  
számlával kell lefedni. Nemcsak a zöldséget, a húst is kistermelőtől kell vásárolni, csak úgy tudjuk  
lefedni ezt a 30 %-os számlát. Az ötlet az, hogy veszünk egy sertést, beszállítjuk a tanvágóra, ott 
feldolgozzák, ennek viszont költségei vannak, s ki kell szállítani de így lenne a húsról számlánk. 

Szász János polgármester
Nem  tudom,  hogy  ki  ad  garanciát  a  húsról,  hogy  minden  rendben  legyen,  s  mindig  van  a  
sertésnek olyan része amit nem tudunk felhasználni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Véleményem  szerint  Tóth  József  rendelkezik  ilyen  regisztrációs  számmal,  ha  az  állatorvos 
bevizsgálja a húst bejöhet a konyhára. 

Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Tóth Jánosra gondoltam, az általa tenyésztett  mangalica sertéseket Pestre és Szegedre szálltja. 

Gyöngyösi Péter képviselő
Nehéznek találom a gyermekétkeztetés feltételeinek teljesítését. 

Rádi Györgyi képviselő
Keressük meg Tóth Józsefet, hogy mit takar  a regisztrációs száma. Ott van a szárnyas hús is,  
olyan élő állatot kellene felvásárolni amit fel is tudunk használni.

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
A tanvágóhídi munkadíjba beleszámolják azt amit nem tudunk felhasználni, csontos hús, köröm. 
Nemcsak disznóhúst akarunk adni a gyerekeknek, csak a 30 %-os feltételnek kívánunk megfelelni. 

Szász János polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait, csak ha teljesen biztosított a 30 % ,akkor menjünk bele a nyári  
gyermekétkeztetésbe. Ki meri a felelősséget felvállalni. 

Kovács Jánosné gazdálkodási főmunkatárs
Áthidaló megoldás; fel kell  mérni mennyien veszik igénybe, ha kevés a létszám 8-10 fő lenne 
akkor saját erőből, ne állami támogatásból biztosítsuk az étkeztetést. 

Rádi Györgyi képviselő
Ha megkapom a felmérőlapokat, még ma hazaküldöm a gyerekekkel. 

Szász János polgármester
Szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 
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Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

81/2012. (V. 4.) ÖKT. határozat
Nyári szociális gyermekétkeztetés

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Toldi Zsolt 
körjegyző – a nyári  szociális  gyermekétkeztetésről  szóló – előterjesztését  és  úgy 
határoz,  hogy  amennyiben  az  önkormányzat  a  23/2012.  (IV.  18.)  NEFMI 
rendeletben  előírt  feltételeknek  meg  tud  felelni,  valamint  ha  a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők igénylik a nyári szociális étkezést, azok 
számára 2012. június 18-tól – 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakban legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a napi egyszeri meleg ételt.
A  napi  egyszeri  melegétel  kiszállítására  a  tanyagondnoki  szolgálatnak  nincs 
lehetősége, az elszállításról az igénybevevőknek kell gondoskodnia.     

Határidő: folyamatos
Felelős:    Szász János polgármester
                Toldi Zsolt körjegyző

IV. napirend

Tájékoztatás víz-szivattyú beszerzése tárgyában

Előadó:  Szász János polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. 

Szász János polgármester
Nem tudunk locsolni  a zöldségföldön, mert a sportpályára odaadtuk a tömlőt és a szivattyút.  
Most a  saját  szivattyúmmal locsolunk a földeken.  A szivattyú be van szerelve a sportpályára,  
onnan nem lehet kivenni. 

Czombos Ferenc alpolgármester
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Akkor miért nem kérték a szivattyút amikor a sportpálya felújításáról döntöttünk. 

Sinkó József Pénzügyi bizottság tagja
Nem gondolták végig. 

Czombos Ferenc alpolgármester
Ezt a bizottsági tiszteletdíj terhére kellene megvásárolni. 

Szász János polgármester
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az elhangzottakat. 

Petőfiszállás  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyhangú (6  igen)   szavazati  
aránnyal a következő határozatot hozza:

82/2012. (V. 4.) ÖKT. határozat
Sportpályához víz-szivattyú és tömlő
beszerzése

H A T Á R O Z A T :

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szász János 
polgármester  –  a  sportpályához  víz-szivattyú  és  tömlő  beszerzéséről  szóló  – 
előterjesztését és úgy határoz, hogy a  Községi Sportpályához 1 db LEO XJWm 
180/42 vízszivattyú  vásárlására 35.500,-  Ft,   valamint  25  m 5/4”-os  csavarodás 
mentes  tömlő  és  csatlakozók  beszerzésére   14.620,-  Ft  fedezetet  biztosít  a 
polgármester,  a  képviselők és  a  bizottsági  tagok bizottsági  tiszteletdíja  és  annak 
járulékai terhére.

Petőfiszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a jegyzőt, hogy a 
következő rendeletmódosításnál vegye figyelembe ezen határozat tartalmát.   

Határidő: folyamatos 
Felelős:    Szász János polgármester
                   Toldi Zsolt körjegyző
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Szász János polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület részéről kérdés, egyéb bejelentés nincs, a testület ülését 9 
óra 15 perckor bezárom.

K.m.f.

 Szász János Attila                                                           Toldi Zsolt 
polgármester                                                                         körjegyző

  Rádi Györgyi                                                                      Gyöngyösi Péter

jegyzőkönyv-hitelesítők
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